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I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

Söndagsöppet kl 12-15

VI VISAR CA 95 HUSBILAR.
Boka din Rapido, Itineo NU
för säker leverans till våren!

Just nu extra
bra rabatt vid
köp utan byte!

3.95% 
RÄNTA

NOL. Vilka platser upp-
levs som otrygga i Nol?

Det vill kommunens 
tjänstemän ta reda på 
och bjuder därför in 
ortsborna till en dialog.

Onsdagen den 7 
november väntar 
Trygghetsvandring med 
Folkets Hus som sam-
lingsplats.

Trygghetsvandringar har 
hittills genomförts i fyra 
av kommunens samhällen; 
Älvängen, Bohus, Skepp-
landa och Surte. Nu är turen 
kommen till Nol. 

– Den här vandringen var 
planerad att ske redan förra 
hösten, men eftersom vi inte 
hade någon översiktsplane-
rare på plats i kommunhuset 
så beslutade vi att skjuta fram 
det ett år, förklarar brotts- 
och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

Samling kommer att ske 
i Folkets Hus där Alebyg-
gen bjuder på fika till alla 
deltagare. Tjänstemän från 
diverse kommunala förvalt-
ningar finns på plats liksom 
en representant från polisen.

– Vi tar tillfället i akt att 
berätta om hur exempelvis 
rutinerna är för gatubelys-
ningen inne i samhället. Del-
tagarna får också chansen att 
ställa frågor, som vi förhopp-
ningsvis kan svara på, säger 
Lotti Klug.

Efter den inledande dia-
logen kommer sällskapet att 
promenera en redan förutbe-
stämd slinga. Sträckan mäter 
knappt två kilometer och 
vandringen är tänkt att ske på 
pendelstationens tillfartsvä-
gar.

– Det ska inte vara några 
som helst problem att ta sig 
fram och vi lovar att gå i ett 
lugnt tempo. Folk i alla åldrar 
är välkomna att vara med, 
säger folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

Vad är syftet med trygg-
hetsvandringen?

– Vandringen har två 
syften. Dels att vi tjänstemän 
får chansen att möta orts-
borna i dess hemmiljö, så att 
vi kan samla på oss erfaren-
heter i våra respektive profes-
sioner, dels är det ett forum 
för olika frågeställningar som 
rör utomhusmiljön.

Brukar det leda till kon-
kreta åtgärder?

– Vi utlovar en återkopp-
ling på vårens ortsutveck-
lingsmöte. Alla önskemål kan 

vi förmodligen inte infria, 
men en och annan åtgärd 
brukar det kunna bli efter 
en Trygghetsvandring, säger 
Anders Alfredsson, chef för 

gata och park.
Ingen föranmälan krävs 

och arrangören står med 
reflexvästar så långt lagret 
räcker.

Trygghetsvandring väntar i NolTrygghetsvandring väntar i Nol

STARRKÄRR. Skola har 
blivit förskola.

Då behöver hastighe-
ten inte längre vara 30 
kilometer.

Numera är det 50 
kilometer i timmen som 
gäller på Alingsåsvägen 
förbi Starrkärrs gamla 
skolhus.

Tidigare bedrevs skolverk-
samhet i Starrkärr. När 
skolan lades ner flyttade istäl-
let förskolan in i lokalerna. 
Den förändrade verksam-
hetsinriktningen har med-
fört att Trafikverket, efter 
dialog med Ale kommun, 
ansökt om höjd hastighet till 
50 kilometer i timmen på den 
aktuella sträckan. Länssty-
relsen har sedan fattat beslut 
i ärendet och förändringen är 
nu genomförd.

– Det är helt ofattbart! 

Små barn rör sig i området 
och det känns inte alls bra 
att hastigheten har höjts från 
30 till 50 kilometer, säger 
en förälder som Alekuriren 
pratat med vars barn går på 
Starrkärrs förskola.

Beslutet motiveras med 

att förskolebarn vanligen 
inte går själva till förskolan. 

– Nu gäller 50 
förbi Starrkärrs 
skolhus

Hastighetshöjning som upprörHastighetshöjning som upprör
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Deltar i ett öppet möte för alla 

intresserade på 

Folkets hus i Nol 
onsdag 17 oktober kl 18-20. 

Vi pratar om ungdomsverksamhet. 

Arr: Nol-Alafors S-förening.

Alla är välkomna!

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Onsdagen den 7 november arrangeras Trygghetsvandring i Nol. Samling sker i Folkets Hus. Medverkar gör bland andra 
Birgitta Fredén, folkhälsoplanerare, Anders Alfredsson, chef för gata och park, Sebastian Svedgren, kollektivtrafi kingenjör, 
samt Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare. Utöver denna kvartett kommer även översiktplanerare Malin Lind och 
polisman Björn Ekman att närvara.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Många föräldrar är upprörda och har hört av sig till lokaltidningen efter beslutet om att höja hastigheten 
från 30 till 50 kilometer i timmen på Alingsåsvägen förbi Starrkärrs gamla skolhus.

Investeringssparkonto
- ett långsiktigt sparande.
Ny sparform som gör det enklare för dig att 
skattefritt* köpa och sälja aktier, fonder och 
andra värdepapper.

Ring mig så berättar jag mer.

Charlotte Eriksson, 0303-33 16 43 
Privat- och Företagsrådgivare Bank 
 
 
*Sparformen har en årlig avkastningsskatt.


